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7 ПАРТНЬОРА

-

- Регионалното министерство на 

земеделието, рибарството и устойчивото 

развитие на Андалусия-Испания;

- Областен съвет на регион Pays de la Loire 

(Франция);

- Областна администрация на регион Emilia 

Romagna (Италия);

- Областна администрация на регион 

Limburg (Нидерландия)

- Регионална агенция за развитие на 

област South Transdanubia (Унгария)

- Областна администрация на регион South 

Ostrobothnia (Финландия).

- Областна администрация Пазарджик 

(България)
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Да се 

максимизира 

иновативният 

потенциал на 

всички участници 

в хранителната 

верига  чрез ИКТ

Да събере заедно регионалните власти

Да бъдат включвени участници от т.нар. четворна 

спирала на хранителната верига (университети, бизнес, 

гражданско общество и местни власти

Да бъдат насочени  бъдещите политики и 

стратегии в областта на агро-храните 

Да се свърже светът на изследователските 

институти с агро-хранителните компании

Да се генерира добавена стойност от НРД в агро-

хранителния сектор

Да се насърчат механизмите за публично-

частно управление

ЦЕЛИ
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Продукти

Срещи на управляващияe6
комитет (фаза 1)

6 Международни
Семинари и един

уебинар (фаза1) & 2
Срещи по проекта

фаза( 2)

1 Насоки за регионално
картиране &

идентификация на
добри практики във 

всеки  регион

Срещи със 

заинтересованите 

страни – по 1 на 

семестър на партн. 

42

7
Доклада за регионалното
състояние на

иновациите във

хранителната верига   

1 на патньор

21   Идентифициране на 

на 21 добри 

практики  по 2-3 на 

партньор

Обучителни 

визити – по 1 

при партньор

7 Доклади за оценка 

по 1 на партньор

7

Редакция от 

други партньори 

1 всеки партньор

7 Планове за действие7

за подобряване на 

Инструментите на 

регионалната 

политика

1

Комуникационна
стратегия

Регионални2
десиминационни

събития 

42

вътрешни срещи

42

прес съобщения (1
на партньор

на семестър

(фаза 1)

6
eлектронни бюлетина

Брошура, публикации в ел. 

страница на проекта

1

Събитие за десиминация
На високо политическо 

ниво (phase 2)
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План за действие
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
• ГЛАВНА ЦЕЛ: 
• Да се съдейства за цифровизацията в аграрния и хранителния сектор 

чрез подобряване на таргетирания стратегически документ въз основа 

на обменения опит с партньорите по проект R4F.

• КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
- Да се докаже ефективността на мерки, които да бъдат включени в 

бъдещия политически документ;

- Да се покажат научените уроци от обмена на добри практики между 

партньорите, чрез избраните от ОА Пз практики за имплементиране на 

място;

- Да се повиши капацитета на всички участници в процеса на създаване, 

изпълнение и мониторинг на Плана за действие;

Да се стимулира интереса и привличане на младите да развиват цифрово

земеделие (чрез въвеждане на магистърска програма АУ Пловдив по 

примера на Андалусия) 

- Включване на голям брой заинтересовани страни в процесите на 

цифровизация в земеделието, чрез активно участие в дискусионното 

пространство към Областния управител AGRIFocus по примера на 

FORUM S3 на  Емилия Романия



8

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

В общата част на Плана са представени статистически данни относно

нивото на дигитализация в България, както и са описани различни

инициативи на национално ниво, като :

- Програмата за развитие на селските райони на Р България 2014-

2020 г.

- Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони

на Република България
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

В Планът е включен  и SWOT анализ на дигитализацията на агро-

хранителния сектор на регионално ниво, изготвен на базата на 

проведени две проучвания по проекта:

• - Определяне на потребностите и пречките пред цифровизацията 

в агро-хранителния сектор и определяне на връзките между 

различните участници в процеса на цифровизация със 

специализиран софтуер;

• - Определяне на видове данни и технически средства за 

обработката им, с които разполагат фирми (60% пазарен дял), 

публични органи и академични/изследователски организации в 

секторите: оризопроизводство, производство на хляб и хлебни 

изделия, производство и преработка на месо, млечни продукти, 

сладководно рибовъдство
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

• Включени са и нашите препоръки към новите стратегически документи 

на регионално ниво

• „Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР“

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. 

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИ СЕКТОРИ, БАЗИРАНИ НА МЕСТНИТЕ 

РЕСУРСИ

Цел 1.4.1. Устойчиво развитие на селското стопанство

Важни мерки:

- Популяризиране и демонстрации на иновативни технологични решения и 

специализиран софтуер в селскостопанския и хранително-вкусовия 

сектор; 

– Изпълнение на постановките на „Стратегията за цифровизация на 

земеделието в селските райони на Република България“. 
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Дейности от План за действие
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Дейности от Плана за действие

• Дейност 1 „ Дискусионно пространство AGRIFocus –

Комисия по иновации в сферата на агро-храните към 

Областния съвет за развитие на Област Пазарджик.
• Планира се създаването на тази комисия до края на 

2021 г.
• Дискусиите ще се водят специално в сферата на 

дигитализацията в агро-хранителния сектор.
• Планират се сесии на комисията 4 пъти годишно, като 

се предвижда да бъдат изготвени 2 годишни доклада и 
4 шестмесечни доклада с предложения за промени в 
стратегическите документи на регионално ниво през 
2022 г. и 2023 г. 
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Дейност 1 (продължение)

• Предвидените средства за дейността на комисията са 
приблизително 100 000 лева, за 3 години, които 
включват административни разходи, и част от 
възнагражденията на служители от Областна 
администрация, които ще действат като секретариат на 
Комисията без да получават допълнително 
възнаграждение за това.

• Членове на комисията ще бъдат представители на 
всички заинтересовани страни, най-вече всички 
териториални звена в таза сфера. За участието си в 
Комисията членовете и няма да получават 
възнаграждение.
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Дейности от Плана за действие

• Дейност 2 

„Разработване на Магистърска програма по 
електронна търговия към Аграрен университет Пловдив, по 
примера на Университета на Кордоба (Испания)“

( Проф. д-р Иван Пенов, Ръководител на Катедра „Икономика“, Аграрен 
университет Пловдив)
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Дейности от Плана за действие

• Дейност 3  

“Метеорологични станции в две демо ферми от 

мрежата на Фондация „Земята източник на доход“ 

(д-р Георги Георгиев – Фондация „Земята източник на доходи“) 
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Област Пазарджик
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REGIONS 4FOOD Екип на ОА Пазарджик

- Координатор на проекта: Любов Тренкова, e-mail: 

otdeleirr@abv.bg;    +359 34 40 00 13; +359 888 781 789 

- Финансов координатор: Гергана Калоянова, e-mail: 

otdeleirr@abv.bg;    +359 34 40 00 12; +359 886 783 786 

- Комуникационен координатор: Мария Ловчинова, e-mail: 

otdeleirr@abv.bg;    +359 34 40 00 32; +359 887 477 737 

mailto:otdeleirr@abv.bg
mailto:otdeleirr@abv.bg
mailto:otdeleirr@abv.bg


Благодаря!

Гергана Калоянова, e-mail: otdeleirr@abv.bg;   

+359 34 40 00 12; +359 886 783 786

Любов Тренкова, e-mail: otdeleirr@abv.bg;

+359 34 40 00 13; +359 888 781 789 

Проф. д-р Иван Пенов
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mailto:otdeleirr@abv.bg

